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O uso incorreto ocasionado pela ignorância destas instruções poderá provocar lesões 

corporais e danos ou mau funcionamento do aparelho de ar condicionado. As 

precauções de segurança classificam-se da seguinte forma: 

 

ADVERTÊNCIA 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se realizem corretamente, 

provocarão muito provavelmente lesões graves e mesmo a morte ao utilizador 

ou ao pessoal de que efetue a instalação ou a manutenção do aparelho. 
 

PRECAUÇÃO 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se realizem corretamente, 

provocarão muito provavelmente lesões pessoais leves e danos ao aparelho 

ou a outros bens. 
 

1.1. ADVERTÊNCIA 

 A altura de instalação das unidades interiores deve ser 2,3 m, como mínimo. 

 O aparelho de ar condicionado pode ser utilizado por crianças a partir de 8 

anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 

falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido instruções sobre o 

uso do aparelho de forma segura e compreendido os riscos inerentes ao seu 

funcionamento ou ainda sob a supervisão de um adulto informado. 

 O aparelho está destinado para ser usado por profissionais ou utilizadores 

formados em lojas, indústria ligeira ou explorações agrícolas, ou para uso 

comercial por pessoas correntes. 

 Não utilize produtos de limpeza nem produtos corrosivos para limpar o 

aparelho. Caso contrário, poderá danificar a envolvente e provocar uma 

descarga elétrica.  

 Não retire o cabo de alimentação do aparelho enquanto este se encontra em 

funcionamento ou com as mãos molhadas. Isso poderá causar uma descarga 

elétrica ou um incêndio. 
 

1.2. PRECAUÇÃO 
 Tenha em conta a distribuição de ar de cada unidade interior relativamente ao 

espaço do local a climatizar e selecione uma localização adequada para 

obtenção de uma temperatura uniforme do ar no compartimento. 

 Feche as janelas e portas enquanto o ar condicionado está em funcionamento. 

Caso contrário, dificultará o correto controlo da temperatura do local a 

climatizar pelo aparelho. 

 Se o filtro da unidade interior estiver muito sujo reduz a capacidade de 

aquecimento/arrefecimento do aparelho. 

 Não bloqueie as entradas e saídas de ar tanto da unidade interior como da 

exterior pois reduzirá a capacidade de aquecimento/arrefecimento do aparelho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
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1.3. ADVERTÊNCIA REEE 

 No fim da vida útil dos aparelhos elétricos não os coloque juntamente com o 

lixo doméstico. Recorra aos serviços municipais de recolha seletiva de lixo ou a 

um centro acreditado para a recolha e reciclagem de REEE. 

  Contacte os serviços municipais para maior informação sobre os sistemas de 

recolha seletiva disponíveis. 

 Os aparelhos elétricos contêm substâncias perigosas 

que, quando depositadas em aterros, poderão 

contaminar a água e chegar à cadeia alimentar, 

prejudicando a saúde e bem estar de todos. 

 Quando se trate da substituição de um aparelho antigo 

por um novo, o seu fornecedor está legalmente obri-

gado a retomar o seu aparelho antigo gratuitamente 

para posterior recolha e reciclagem seletiva. 

 
 
 

 
 

 Aparelho de ar condicionado bomba de calor. 

 Compressor ULTRA DC Inverter para maior eficiência energética e 
funcionamento mais fiável e estável. 

 Controlo com microprocessador. 

 Gás refrigerante R410A.   

 Unidade interior equipada com ventilador tangencial com motor de 5 velocidades: 

 3 velocidades diretamente elegíveis mais as velocidades “TURBO” e “SILENCE” 
selecionando o botão da função opcional. 

 Comando à distância por infravermelhos e ecrã retroiluminado de cristal líquido, 
para controlo de todas as funções. Painel frontal elegante com ECRÃ invisível 
para indicar a temperatura solicitada. 

 Equipado com as funções: 

- TURBO 

- SILENCE (Velocidade do ventilador silenciosa) 

- SLEEP (Modo noite) 

- iCLEAN (Auto limpeza) 

- Anti-FUNGUS (Anti fungos) 

- TIMER (Temporizador) 

- ECO 

- Ifeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
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3. DESCRIÇÃO DO APARELHO

Entrada de ar 

Saída de ar 

UNIDADE INTERIOR 
1. Painel frontal
2. Filtro de ar
3. Interruptor manual
4. Lâmina
5. Controlo remote
6. Interligação frigorífica

UNIDADE EXTERIOR 
7. Drenagem de condensados
8. Válvula de corte
9. Rede de proteção

Entrada de ar 

Saída de ar 
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4.1. FUNCIONAMENTO COM CONTROLO REMOTO 
 

INDICACIONES IMPORTANTES 

 
 Aponte o controlo remoto para o recetor da unidade interior. 

 O controlo remoto deve encontrar-se a menos de 8 metros de distância do 

recetor. 

 Não devem existir obstáculos entre o comando e o recetor da unidade 

interior. 

 Não atire nem deixe cair o controlo remoto. 

 Não exponha o controlo remoto diretamente à luz solar, nem o coloque na 

proximidade de radiadores de aquecimento ou outras fontes de calor. 

 Utilize apenas pilhas AAA; não utilize pilhas recarregáveis. 

 Retire as pilhas do controlo remoto antes de uma paragem do aparelho 

p o r  período prolongado. 

 Quando não se confirma a transmissão de sinal à unidade interior com 

um sinal acústico ou não pisca o símbolo de transmissão no ecrã do 

controlo remoto, as pilhas necessitam ser substituídas. 

 Caso se produza um rearme (reset) ao premir uma tecla do controlo remoto, 

as pilhas necessitam ser substituídas. 

 As pilhas descarregadas devem ser eliminadas adequadamente, de acordo 

com a legislação aplicável. 

 
 Nota: 

- A imagem é de um controlo remoto em geral, que contém quase todas 
as teclas de função. Os controlos remotos poderão ser ligeiramente 
diferentes (dependendo do modelo). 

- A imagem do ecrã que se mostra corresponde à visualização após 
colocação das pilhas pela primeira vez, ou depois da sua reposição. 
Durante a operação, o ecrã do controlo remoto só mostra os seus 
componentes associados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OPERAÇÃO 
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DESCRIÇÃO DAS TECLAS 
CONTROLO REMOTO - PARTE EXTERIOR 

 
1. Tecla “ON/OFF” 

Prima esta tecla para ligar (ON) ou desligar (OFF) o aparelho. Também pode 
ser usada para desativar as funções temporizador (TIMER) e/ou redução 
noturna (SLEEP). 

 
2. Tecla “SPEED” 

Prima esta tecla para modificar a velocidade (SPEED) do ventilador: 

 

 
 

3. Teclas “ ” e “ ” 

Quando premir , a temperatura ambiente aumentará 0,5 ˚C .Quando premir  , a 
temperatura ambiente será reduzida 0,5 ˚C. 

A temperatura de ajuste pode ser alterada de forma rápida premindo a tecla de 
forma contínua. O intervalo de temperatura é de 16 ˚C a 32 ˚C. 

transmissor de sinal 

Baixa Média Alta 
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4. Tecla “COOL” 
Premindo a tecla COOL, o modo de funcionamento passará a arrefecimento. 

 
5. Tecla “HEAT” 

Premindo a tecla HEAT, o modo de funcionamento passará a aquecimento. 

 

6. Teclas “SWING” (SWING   e SWING ) ) 

 A tecla "SWING " só está disponível para os modelos com função de 

rotação esquerda/direita. 

 Prima esta tecla para que as lâminas se movimentem abaixo/acima 

(esquerda/direita) variando a direção do fluxo de ar. 

 O ajuste acima/abaixo (esquerda/direita) das lâminas horizontais e verticais só 

é válido neste modo, não afetando a posição das lâminas noutros modos. 

 A função acima/abaixo (esquerda/direita) tem função de memória. O ajuste 

selecionado mantém-se ainda que se desligue e volte a ligar ou ao variar de 

modo de funcionamento. 

 
CONTROLO REMOTO - PARTE INTERIOR 

 

 
 
1. Tecla “ON/OFF” 

Prima esta tecla para ligar (ON) ou desligar (OFF) o aparelho, também a pode usar 
para desativar as funções temporizador (TIMER) e/ou redução noturna (SLEEP). 
 

2. Tecla “MODE” 
Premindo esta tecla, o modo de funcionamento varia da seguinte forma: 

 

transmissor de sinal 

Abertura da 
esquerda para  

a direita 

(automático) (arrefeci (desumidi- (aqueci- (ventilação) 
   mento)   ficação)  mento) 



  

7 

3. Tecla “SPEED” 
Prima esta tecla para modificar a velocidade do ventilador: 

 
 

4. Tecla “TURBO” 

 A função “TURBO” ativa-se ou desativa-se (o indicador “TURBO” aparecerá 

ou desaparecerá) premindo esta tecla em modo de arrefecimento (COOL) ou 

aquecimento (HEAT) indistintamente. 

 Esta função força o funcionamento do aparelho à máxima capacidade, dando 

prioridade a alcançar a temperatura de ajuste com maior rapidez, em 

detrimento de um funcionamento mais eficiente. 

 Depois da substituição de pilhas desativa-se por defeito. 

 Esta função não se pode configurar nos modos automático (AUTO), 

desumidificação (DRY) ou ventilador (FAN) pelo que o indicador “TURBO” não 

se mostra no ecrã. 

 
5. Tecla “SILENCE” 

Ativar ou desativar a função silêncio (o indicador “SILENCE” aparecerá ou 
desaparecerá) premindo esta tecla. 
Depois de substituição de pilhas desativa-se por defeito. 
 

6. Tecla “TIMER” 

Como ajustar o temporizador de funcionamento: 
1. Com o controlo remoto em "OFF", prima a tecla "TIMER". A palavra "ON" 

aparece no ecrã juntamente com o tempo do temporizador, que se pode 

ajustar num intervalo de 0,5 a 24 h. 

2. Para ajustar o tempo do temporizador, prima as teclas  ou . Cada vez 

que premir estas teclas, o tempo aumenta ou reduz-se em 0,5h até 10 horas. 

Para lá das dez horas, cada pressão na tecla modifica o tempo em passos de 

1 hora. 

3. Volte a premir a tecla “TIMER” para ativar a função de temporização de 

funcionamento. 

4. Pode ativar outra função para ajustar o estado do aparelho quando este se 

ligar (modo, temperatura, oscilação das lâminas, velocidade do ventilador, 

etc...). O ecrã mostra todos os ajustes e guarda-os. Quando o temporizador 

alcançar o tempo estabelecido, o ar condicionado começará a funcionar 

conforme os ajustes realizados. 

Como ajustar o temporizador de paragem: 
1. Com o controlo remoto em "ON", prima a tecla "TIMER". A palavra "OFF" 

aparece no ecrã junto com o tempo do temporizador, que pode ser ajustado 

num intervalo de 0,5 a 24 h. 

2. Para ajustar o tempo do temporizador, prima as teclas “ ” ou “ ”.Cada vez 

que as premir, o tempo aumenta ou é reduzido em 0,5 h até 10 horas. Para lá 

das dez horas, cada pressão na tecla modifica o tempo em passos de 1 hora. 

3. Volte a premir a tecla “TIMER” para ativar a função do temporizador de 

paragem. 

 

 

Baixa Média Alta 
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7. Tecla “HEALTH” 
Premindo esta tecla ativa-se e desativa-se a função HEALTH”. 
 

8. Tecla “SLEEP” 
Ao premir a tecla "SLEEP", a luz indicadora do modo noite da unidade interior 

pisca. 

 Depois de ativar o modo noite (SLEEP), a função arrefecimento permite que a 

temperatura aumente automaticamente 1 °C relativamente à temperatura 

ajustada ao cabo de 1 hora e outro 1 °C mais passada outra hora. 

 Depois de ativar o modo SLEEP, a função aquecimento permite que a 

temperatura aumente automaticamente 2 °C relativamente à temperatura 

ajustada ao cabo de 1 hora e outros 2 °C mais passada outra hora. 

 O ar condicionado funciona em modo SLEEP durante 7 horas e pára 

automaticamente. 

 Observação: Premindo as teclas "MODE" ou "ON/OFF", o controlo remoto 

desativa o modo noite (SLEEP). 

 

9. Tecla “iFEEL” 
Prima esta tecla para ativar a função “iFEEL”. Quando esta função está ativa, o ecrã 
mostra a temperatura ambiente atual. Se não estiver ativa, o ecrã mostra a 
temperatura de funcionamento ajustada. Esta função é incompatível com o modo 
ventilação (FAN). 
Quando esta função está ativa o sistema passa a controlar a temperatura segundo a 
temperatura do controlo. 
 

 

10. Tecla “DISPLAY” 
Prima esta tecla para ativar e desativar o ecrã da unidade interior. 

 

11. Tecla “iCLEAN” 

 Com o controlo remoto em “OFF”, prima a tecla “iCLEAN” (autolimpeza). As 

lâminas guia do fluxo de ar voltam à sua posição inicial de arrefecimento, e o 

aparelho ativa a função iCLEAN durante um máximo de 35 minutos. O objetivo 

desta função é limpar o pó da unidade interior e secar a água que contenha, 

bem como evitar o desenvolvimento de bolores e a produção de odores 

desagradáveis. 

 Depois de selecionar a função iCLEAN, volte a premir as teclas “iCLEAN” ou 

“ON/OFF” para a cancelar e ativar o ar condicionado. 

 Se não se realiza nenhuma operação, a função iCLEAN pára automaticamente 

ao fim de 35 minutos. 

Observação: A função iCLEAN pode ativar-se em paralelo com a função 

temporizador de funcionamento; nesse caso esta função é executada depois da 

função iCLEAN. 

 

12. Tecla “ELE.H” 
(Só para bombas de calor com apoio elétrico em aquecimento). 
Em modo aquecimento, ao premir esta tecla o modo de operação muda para o modo 
de operação com apoio elétrico suplementar. 
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13. Tecla “Anti-FUNGUS” 

 Premindo este botão ativa-se e desativa-se a função “Anti-FUNGUS”. 

 Esta função pode ativar-se com o controlo remoto quando o aparelho se 

encontra em modo arrefecimento, desumidificação e automático (arrefecimento 

e desumidificação). 

 As lâminas de direção do fluxo de ar colocam-se na posição inicial de 

arrefecimento. Se o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar em modo 

aquecimento, o ventilador da unidade interior funciona durante três minutos a 

velocidade reduzida antes de parar. 

 O objetivo desta função é a secagem do permutador da unidade interior e 

evitar que a água condensada provoque o aparecimento de bolores e mau odor. 

 Observações: 

a. Esta função não vem ajustada de fábrica, pelo que pode ser ativada 

ou desativada quando se deseje. Para a ativar proceda da seguinte 

forma: Com o aparelho de ar condicionado e o controlo remoto em 

“OFF”, aponte o controlo remoto à unidade interior mantendo 

premida a tecla “Anti-FUNGUS”. A unidade emite duas séries de 

cinco silvos para indicar que a função está programada. Uma vez 

ajustada a função, a não ser que se apague completamente o ar 

condicionado ou que a função se cancele manualmente, o aparelho 

de ar condicionado conserva a função como opção por defeito. 

b. Para cancelar esta função, proceda a: 1. Apague completamente o 

aparelho de ar condicionado. 2. Com o aparelho de ar condicionado 

e o controlo remoto em “OFF”, aponte o controlo remoto à unidade 

interior e mantenha premida a tecla “Anti-FUNGUS”. A unidade 

emite primeiro uma série de cinco silvos e, depois, uma série de 

três silvos, indicando que a função foi cancelada. 

c. Se a função está ativa, recomendamos que não reinicie o 

funcionamento até que tenha finalizado por completo. 

d. Esta função não se ativa em caso de paragem com temporizador ou 

paragem no final do modo redução noturna (SLEEP). 

 

14. Tecla “SPOT SWING” 
Premindo esta tecla as lâminas horizontais começam a movimentar-se 
automaticamente. Quando as lâminas alcançarem a posição desejada, prima 
novamente a tecla e as lâminas fixam-se na posição selecionada. 
 

15. Tecla “ECO” 
Em modo arrefecimento (COOL), premindo esta tecla a função ECO é ativada ou 
desativada. Quando a função ECO está ativa o aparelho dá prioridade ao 
funcionamento eficiente com a consequente redução do consumo elétrico. 
Ao fim de 8 h, esta função desativa-se automaticamente. A função pode ser ativada 
de novo premindo a tecla “ECO. 
 

16. Tecla “iFavor” 
 Com esta função, o aparelho operará nas condições previamente guardadas 

de modo de operação, a velocidad do ventilador, a temperatura de ajuste, a 
posição das lâminas. 

 Prima a tecla “iFavor” durante 3 segundos até que o controlo remoto mostre o 
ícone “iFavor” a piscar 3 vezes, sinal que indica que as condições se 
guardaram. 

 Uma vez guardadas as condições, cada vez que se prima a tecla “iFavor” 
ativam-se as condições guardadas. 
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FUNCIONAMENTO 
 

        TROCA DE PILHAS 

 
1. Abra a tampa deslizando-a no sentido que indica a seta e retire as pilhas 

descarregadas. 

2. Introduza duas pilhas novas (AAA) respeitando a polaridade (+ / -). 

3. Volte a colocar a tampa. 

 

MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 
1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 

2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo automático (AUTO). 

3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode 

selecionar entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 

4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

 

MODOS DE FUNCIONAMENTO DE ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO 
1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 

2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo arrefecimento (COOL) ou 

aquecimento (HEAT). 

3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta 

ou diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C.  

4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode 

selecionar entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 

5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára  

 

MODO VENTILAÇÃO 
1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 

2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo ventilação (FAN). 

3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode 

selecionar entre as velocidades BAIXA, MÉDIA e ALTA. 

4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

Observação: No modo de funcionamento ventilação, o ajuste de temperatura 
não produz qualquer efeito. 

 

MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO 
1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 

2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo desumidificação (DRY). 

3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta 

ou diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C. 

4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode 

selecionar entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 

5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

Observação: 
Neste manual estão indicadas as funções de todos os comandos à distância. 

Se, ao premir algum botão, não perceber qualquer reação, tal significa que o 

seu aparelho de ar condicionado não dispõe da função correspondente. 
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4.2. FUNCIONAMENTO MANUAL 

Quando não for possível encontrar o controlo remoto ou este não funcione, siga 

os passos que se indicam de seguida: 
 

ACENDIMENTO/PARAGEM MANUAL 

 Se a unidade estiver ligada, pode premir o botão Auto para apagar o ar 

condicionado. 

 Se a unidade estiver parada, pode premir o botão Auto para ligar o ar 

condicionado. 

 

 
 
 

AJUSTE MANUAL DAS LÂMINAS 
 

AJUSTE MANUAL DO FLUXO DE AR HORIZONTAL 

Utilize as mãos para mover a lâmina de vertical e variar a direção da corrente de 

ar horizontal. 
 

 

 Nota: 

- Ajuste a direção do fluxo de ar horizontal antes de ligar o aparelho. 

Não introduza o dedo na entrada ou saída de ar enquanto o aparelho 

está em funcionamento. 
 

AJUSTAR O FLUXO DE AR VERTICAL (PARA CIMA/PARA BAIXO) 

Caso o controlo remoto não funcione, utilize as mãos para mover a lâmina 

horizontal e variar a direção da corrente de ar vertical. 
 

 Notas: 
- Poderá operar manualmente de forma temporária caso não possa utilizar o 
comando à distância por alguma razão. No entanto, deve considerar que o 
ajuste manual das lâminas de ar verticais pode supor problemas de 
funcionamento. 
- Quando o aparelho de ar condicionado está apagado, a lâmina horizontal 
fecha a saída de ar da unidade interior. 
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5.1. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTERIOR 

a) Desligue o aparelho e a tomada de corrente elétrica.  

b) Limpe a unidade com um pano seco ou ligeiramente humedecido. 

 
 Nota: 

- Não utilize água a temperatura superior a 45º para limpar o painel, caso 

contrário poderá causar a deformação e/ou despigmentação do painel. 

- Não utilize solventes, pó abrasivo, benzeno ou outros produtos químicos 

voláteis. 

- Não utilize detergentes ou líquidos corrosivos para limpar a unidade e 

evite salpicar a mesma com água ou outro líquido, pois poderá danificar as 

peças de plástico e inclusivamente provocar uma descarga elétrica. 
 

5.2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR 

a) Levante o painel frontal da unidade interior até que o mesmo trave. 

Destrave o filtro de ar e retire-o. 

 
 

 

b) Utilize um aspirador ou lave-o com água. Secar à sombra. 

 

 

 
c) Coloque novamente o filtro de ar dentro da unidade até que fique 

firmemente fixo, e feche o painel de seguida. 

 
 

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

PANEL FRONTAL 

FILTRO DE AIRE 

PAINEL FRONTAL 

FILTRO DE AR 
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Caso se produza uma avaria, verifique os seguintes pontos antes de chamar o serviço 

de Assistência Técnica autorizado. 
 

SINTOMA PROBLEMA 

O ar condicionado não funciona 

 Ocorreu um corte de corrente? 

 Há cabos soltos? 

 A tensão de alimentação é 1,1 vezes 
maior que a tensão máxima nominal ou 
0,9 vezes inferior à tensão nominal 
mínima? 

 Há algum fusível fundido? 

 Esperou o tempo mínimo necessário para 
ligar o aparelho? 

O controlo remoto não funciona 

 O controlo remoto está a mais de 8 
metros da unidade interior? 

 As pilhas estão esgotadas? 

 Há obstáculos entre o comando e o 
recetor de sinal da unidade interior? 

O rendimento é reduzido em 
arrefecimento e/ou aquecimento 

 A temperatura ajustada é adequada? 

 A entrada de ar está obstruída? 

 O filtro de ar está sujo? 

 O ventilador está em velocidade baixa? 

 Há alguma fonte de calor no 
compartimento? 

 Está aberta alguma porta ou janela? 

A unidade interior não funciona 

imediatamente quando se liga o ar 

condicionado 

 Uma vez desligado, o ar condicionado, 
não voltará a funcionar durante cerca de 
3 minutos para equilibrar o ciclo 
frigorífico. 

Há um odor não usual quando a 

unidade começa a operar. 

 Isto deve-se ao odor impregnado do 
material do compartimento e mobiliário 
na unidade interior. 

Ouve-se um som de água corrente na 

operação em arrefecimento. 
 Isto deve-se ao refrigerante que flui 
dentro da unidade interior 

Há emissão de uma neblina durante 

a operação de arrefecimento. 

 Ocorre devido ao arrefecimento do ar do 
compartimento pela unidade interior. Em 
determinadas condições pode-se obser-
var a formação de pequenos fluxos de ar 
nebulosos. 

Há emissão de uma neblina durante 

a operação em aquecimento. 
 Ocorre devido à humidade durante o 
processo de descongelação. 

Ouve-se um ruído durante a 

operação 

 Um silvo pode ser causado pelo fluxo do 
refrigerante. 

 Um ruído baixo é causado peIa deforma-
ção do plástico devido à temperatura. 

Se o problema persiste após estas verificações ou se detetar cheiro a queimado, 

pare de imediato o aparelho, desative o circuito elétrico e consulte o serviço de 

Assistência Técnica autorizado. 

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAXI 

Tel. + 34 902 89 80 00 

 

informacion@baxi.es 
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